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Voorwoord  

 

  

Voor u ligt het veranderplan 2022-2023.  

 

Het veranderplan is een werkdocument en geeft aan hoe 

we het schoolplan uitwerken naar praktisch handelen. In dit 

veranderplan werken wij het jaarplan voor schooljaar 2022-

2023 uit.  

Om een compleet beeld te krijgen is het raadzaam om 

zowel het Koersplan, het Schoolplan, het veranderplan en 

de schoolgids te lezen. Tezamen vormt dit een duidelijk 

beeld over de werkwijze en de ontwikkelingen van de 

school.  

 

Als start benoemen we de missie, de visie en de ambitie 

van de school.  

 

Daarna zullen we toelichten hoe we de komende jaren het 

onderwijs willen aanpassen, versterken of verbeteren, zodat 

we de missie, de visie en de ambitie kunnen, kunnen 

vasthouden, nastreven en realiseren. 

 



 

Visie – missie – ambitie  
 

Visie:  

Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil leren en ieder kind kan excelleren. Om dat te bereiken willen we een school zijn waar ieder kind gezien 

wordt en waar ieder kind gereedschappen aangeboden krijgt waardoor hij zichzelf mag en kan zijn. De basisgereedschappen zijn: taal, lezen, 

rekenen en burgerschapskunde. De ontwikkelingsgereedschappen zijn tekenen, muziek, bewegingsonderwijs, excursies, cultuur en drama.  

We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Dit betekent een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig, 

gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze opgroeien tot zelfstandige, kritische en zelfbewuste mensen. Goed onderwijs leidt er ook toe 

dat kinderen oog en oor hebben voor anderen en zich betrokken voelen bij hun omgeving.  

We hebben de ruimte nodig om de vaardigheden te kunnen ontdekken en toe te passen en ook de ruimte om van onze fouten te leren. We 

hebben elkaar nodig om te begrijpen hoe eenieder in elkaar steekt. We moeten beseffen dat een ieder met zijn eigen capaciteiten een bijdrage 

kan en mag leveren aan een gemeenschappelijk doel, een maatschappij die niet alleen voor het individu gaat en een individualistisch belang, 

maar die gaat voor samenwerking en versterking. Ook zullen we moeten bepalen wat we willen behalen en hoe we dit uit gaan voeren. 

Missie:  

De Kwikstaart wil een school zijn waar alle leerlingen en medewerkers volop kansen krijgen om zich te ontwikkelen, samen te ( leren) werken en 

hun creativiteit te ontplooien. Waar elke dag met plezier en enthousiasme en aandacht voor elkaar uitdagend onderwijs wordt gegeven. 

Ambitie:  

Ons onderwijs baseren we op de inzichten vanuit de cognitieve psychologie. Dat houdt in dat we weten hoe de verwerkingsprocessen in de 

hersenen, die te maken hebben met zaken als begrip, kennis, herinneringen en geheugen, probleem oplossen en informatieverwerking, het beste 

aangestuurd kunnen worden. Ons didactisch handelen is in ons onderwijs gericht op overdracht van kennis, frequente herhaling en verbinding 

van kennis. Hiervoor zetten we het effectieve expliciete instructie model in. Daarnaast vinden we als school het burgerschap een belangrijke 

pijler, hoe ga je met elkaar om binnen een maatschappelijke context.  

 

 

 

 

 



 

Professionalisering team  
- Leren van en met elkaar (Professionele leergemeenschap) 

- Gerichte kennis en vaardigheden  

- Reflecteren op je handelen  

Plan  Do Check Act 

Wat is het plan/ doel dat we 
willen bereiken.  

Globale beschrijving van de 
acties. 

Wie monitort dit proces en checkt 
of het doel bereikt wordt.  

Wanneer is het doel bereikt en/ 
of wat is er nog nodig? 
Tijdpad.  

Feedback 
Feedback kunnen geven en 
ontvangen om het leerkracht 
handelen te versterken. 
  

Training gericht op het geven van 
feedback binnen het 
professionele gesprek. Op welke 
wijze geef je inhoudelijk 
feedback, dat helpt in het 
versterken van het leerkracht 
handelen.  
 
Mogelijke trainer: Linda van 
Druijten  
Scholing aan het gehele team.   

Directie en MT.  Eind schooljaar 2022-2023.  
Tweede helft schooljaar '22-'23 

Werken in leerteams 
Het werken binnen leerteams is 
een mindset. Samen werken 
binnen een PLG in een leerteam, 
is met regelmaat het inhoudelijke 
gesprek voeren over het 
onderwijs. Het inhoudelijk 
verstalen naar het lesaanbod en 
het kritisch bespreken van de 
werkwijze en de resultaten. 
Je collega's zijn je peergroep. 
 
De evaluatie van het werken in 
leerteams heeft in mei 2022 
plaatsgevonden. 

De leerteams gaan aan de slag 
met de door hen geformuleerde 
punten.  
 
Mogelijke trainer: Expertise 

 

Leerteams, leerteamvoorzitters, 
directie en MT.  
 
Midden schooljaar '22 evalueren 
en bijstellen.  

Eind schooljaar 2022-2023. 



 

 
De geëvalueerde punten worden 
door de leerteams opgepakt in 
schooljaar 2022-2023. 

Opstellen schoolplan 2023-2027 
 
Wij geven met elkaar inhoud aan 
het schoolplan voor de komende 
vier jaar. 
 

Het schoolplan is weergegeven 
in een document.  
Vandaaruit is er een vertaling 
gemaakt naar een nieuwe poster.  
 
Trainer/adviseur: Femke Rood 
Inhoud: begeleiding van het 
proces om te komen tot de 
inhoud voor het schoolplan van 
2023-2027. 
 
Deze inhoud wordt vormgegeven 
in minimaal 2 studiedagen en 
een aantal sessies met meerdere 
leerjaren. 
 

Team en directie  
 
 
 
 
 
 
Directie en MT.  

Planning 2022-2023 
 
Evalueren schoolplan 2019-2023 
Eind 2022 
 
Ophalen inhoud schooljaar 2022-
2023 
 
Planning 2022-2023 opstellen 
concept van het schoolplan. 
Vanaf jan. 2023 
 
Voor de vakantie 2023 concept 
schoolplan klaar. 
 
In het derde kwartaal 
presenteren we het schoolplan 
2023-2027. 
  

 

  



 

Kwaliteit van de lessen en leeromgeving 
- Kwaliteit van de lessen en instructie  

- Bewuste tijdsinzet met focus 

- Gericht toetsen en reflectie  

Plan  Do Check Act 

Wat is het plan/ doel dat we 
willen bereiken.  

Globale beschrijving van de 
acties. 

Wie monitort dit proces en checkt 
of het doel bereikt wordt.  

Wanneer is het doel bereikt en/ 
of wat is er nog nodig? 
Tijdpad.  

Rekenen 
De leerkrachten van groep 3 t/m 
7 geven het rekenonderwijs aan 
de hand van methode WIG 5. 
 
De leerkrachten van groep 1-2 
bieden het rekenonderwijs aan 
met Rekenplein.  
 
De leerkrachten leren keuzes te 
maken aan de hand van de 
onderwijsbehoeften van de 
leerlingen.   

 
De rekenspecialisten geven een 
introductiebijeenkomst over de 
nieuwe methode. 
 
De leerkrachten worden 
ondersteund bij het maken van 
een blokvoorbereiding waarin de 
juiste keuzes worden gemaakt 
voor het onderwijsaanbod. 
 
De leerkrachten hebben de 
kennis van de leerlijnen.  
 

 
Rekenspecialisten, team, directie 
en MT. 
 
Analyse resultaten.  

Eind schooljaar 2022-2023 

Effectieve directe instructie (EDI) 
Het effectieve directie 
instructiemodel is een format dat 
in de groepen 3 t/m 8 structureel 
zichtbaar is in de lessen/ het 
leerkracht handelen.  
 
In de groepen 1-2 bekijken de 
leerkrachten welke lessen 
effectief kunnen worden 
vormgegeven via het effectieve 
directie instructiemodel.  

 
De leerkrachten bereiden met 
elkaar in de leerteams de lessen 
voor.  
 
De leerkrachten zijn instaat om 
van elkaar leren en met elkaar 
voeren collegiale consultatie.  
 
 

Leerteamvoorzitters, leerteams, 
directie en MT.  
 
Er wordt gericht geëvalueerd 
over de aanpak van EDI op de 
verschillende vakgebieden. 
Kunnen benoemen wat het effect 
is van deze voorbereiding en 
werkwijze in het handelen van de 
leerkracht 

Eind schooljaar 2022-2023 



 

Toetsen  
In de groepen 3 t/m 5 gaan wij 
werken met het CITO 
leerlingvolgsysteem – Leerling In 
Beeld.  
 
Formatief toetsen 
 

 
De collega’s krijgen een 
scholingsmoment waarin zij 
kennismaken met het nieuwe 
systeem en de bijbehorende 
mogelijkheden.  
 
De toets is een instrument om 
het doel te bepalen waar je 
naartoe werkt (formatief),  
Vooraf inschatten wat er nodig is 
om de summatieve toets goed te 
kunnen maken. 
 
De leerkrachten kunnen een 
specifiekere analyse maken, 
waardoor er meer zicht is op het 
onderwijsaanbod voor het 
komend halfjaar.  
 

 
Team – IB/ KC 

 
Februari 2023 eerste evaluatie 
na de M afname.  
 
 

Close reading  
De leerkrachten maken zich de 
didactiek van Close Reading 
eigen.  
 
De leerkrachten kunnen lessen 
vormgeven volgens de geleerde 
theorie.   

 
Groep 1 t/m 4 nog één 
scholingsmoment  
Trainer: Expertise, Tony van 
Dalen.  
 
Groep 5 t/m 8 volgen nog drie 
scholingsmomenten  
Trainer: Expertise, Tony van 
Dalen. 
 
Aan de hand van deze 
scholingen wordt het 
onderwijsplan begrijpend 
luisteren en – lezen aangevuld.  

 
Team, leesspecialisten en 
directie. 
 
 
Team, leesspecialisten en 
directie  
 
 
Leesspecialisten, IB/ KC en MT.  

Afgerond eind schooljaar 2022-
2023 



 

Leesbevordering, boekpromotie, 
leerlijn boekbespreking, werkstuk 
en spreekbeurten 
 
De leerkrachten zijn zich bewust 
van de in te zetten lees 
bevorderende activiteiten die 
leiden tot leesplezier, 
leesontwikkeling en het vergroten 
van de woordenschat 
 
  

De lees-taalspecialisten scholen 
het team in lees bevorderende 
activiteiten en geven aan welke 
stappen er nodig zijn ter 
vergroting van de woordenschat 
en leesbevordering. 
 
Het (her-)ontwikkelen van de 
leerlijn boekpromotie, 
samenvatten, werkstukken en 
spreekbeurten. Heldere 
doelbepaling en uiteenzetting van 
de stappen om tot een product te 
komen 

Tijdens het LT wordt bewust 
aandacht gegeven aan de inzet 
van lees bevorderende 
activiteiten. 
 
De taal en leesspecialisten 
werken het plan uit in 
samenwerking 

In schooljaar 2022-2023 een 
heldere leerlijn waarin 
beschreven staat wat het doel, 
de werkwijze en de opbouw is 
voor de Leesbevordering, 
boekpromotie, leerlijn 
boekbespreking, werkstuk en 
spreekbeurten 
 

 
 
 

   

 

  



 

Eigenaarschap van leerlingen eigen leren 
- Verstreken van de growth mindset en executieve functies  

- Doelgericht werken met leerlingen en ouders  

Plan  Do Check Act 

Wat is het plan/ doel dat we 
willen bereiken.  

Globale beschrijving van de 
acties. 

Wie monitort dit proces en checkt 
of het doel bereikt wordt.  

Wanneer is het doel bereikt en/ 
of wat is er nog nodig? 
Tijdpad.  

Executieve functies  
Het versterken van de 
vaardigheden om tot leren te 
komen.  

Scholing Breinhelden 
implementeren in het team.  
 
Aan de hand van leskisten gaan 
de collega’s in de groep aan de 
slag met het programma.  
 

Werkgroep executieve functies 
en team.  

In juni 2023 hebben de 
leerkrachten het programma (20 
lessen) doorlopen. 

Rapport  
Een passend rapport bij de visie 
op het rapporteren van de 
Kwikstaart.  
 

Het rapport, de gesprekkencyclus 
en het praatpapier liggen in lijn.   
 
De commissie combineert de 
meningen van de diverse partijen 
om zo tot een gezamenlijk 
rapport te komen.  
 
Heldere doelbepaling wat we met 
het rapport willen bereiken, zodat 
dit aansluit bij de inhoud van het 
praatpapier en het gesprek. 

Rapportcommissie, team, directie 2022-2023: invoeren nieuw 
rapport  

Kindbegrip 
We monitoren het welbevinden 
van de leerlingen aan de hand 
van Kindbegrip.  

We geven de teamleden 
instructie over het werken met 
Kindbegrip. De onderbouw werkt 
met de leerlijnen jonge kind. 
De opgehaalde data zetten we 
om in groeps- of individuele 
interventies.  

Werkgroep Parnassys, team, 
directie  

September/ oktober 2022 
scholing team. 
 
Gedurende 2 momenten (oktober 
– mei/ juni) invoeren Kindbegrip. 
 
Passende interventies formuleren 
wanneer nodig.  



 

Koersgericht partnerschap 
- Samenwerken  

Plan  Do Check Act 

Wat is het plan/ doel dat we 
willen bereiken.  

Globale beschrijving van de 
acties. 

Wie monitort dit proces en checkt 
of het doel bereikt wordt.  

Wanneer is het doel bereikt en/ 
of wat is er nog nodig? 
Tijdpad.  

Praatpapier 
 
De gesprekkencyclus is terug te 
vinden in het praatpapier. Het 
praatpapier is in lijn met het 
rapport.  
 

De rapportcommissie maakt een 
opzet voor het praatpapier, 
waarbij er overeenstemming is 
tussen de gesprekken en het 
rapport.  
 
Het format wordt daarnaast 
gebruiksvriendelijker, zodat 
ouders een grotere actieve 
bijdrage hebben.  

Rapportcommissie, team, directie 
en MT.  

September 2023 

Doelen nieuwsbrief  
Ouders hebben inzicht in de 
doelen die aanbod komen in een 
bepaalde periode/ groep.  
 

De rapportcommissie maakt een 
format waarin de doelen 
nieuwsbrief per periode en per 
groep kan worden gemaakt.  
 
De doelen nieuwsbrief wordt rond 
iedere vakantie (5 keer per jaar) 
per groep aan ouders verzonden 
en geplaatst op de website.  
 

Rapportcommissie, team, directie 
en MT.  

In augustus wordt de eerste 
nieuwsbrief naar ouders 
verstuurd.  
 
Aan het eind van het schooljaar 
hebben we een compleet aanbod 
van de doelen nieuwsbrieven per 
periode en groep.  

Oudergesprekken  
Leerkrachten breiden hun 
gesprekstechnieken uit middels 
een scholing.  
 
Leerkrachten passen de 
opgedane kennis toe in 
oudergesprekken.  

Er volgt een scholing waarbij de 
leerkrachten kennis krijgen over  
gesprekstechnieken en 
oudercommunicatie. 
 
Deze scholing vindt plaats op 
een studiedag.  

Team, directie en MT.  Einde schooljaar 2023 



 

Specialisten   

Specialisme  Inhoud  Acties  

Taalspecialisten  
 
In 2019 hebben 2 collega’s de opleiding tot 
taalspecialist gevolgd. 
 
Komend schoolplan versterken met 2 extra 
taalspecialisten 

- De taalspecialisten richten zich op het 
verbeteren en versterken van het 
taalonderwijs. De specialisten delen hun 
kennis en ondersteunen/ begeleiden 
waar nodig.  

 
Taalbeleidsplan is de leidraad om het 
taalonderwijs een boost te geven.  

- Er is een actief, bewust taalaanbod voor 
groep 1 tot en met 8.  

 
Uitbreiding specialisten (scholingsplan) 

Leesspecialisten  
 
In 2019 hebben 2 collega’s de opleiding tot 
leesspecialist gevolgd. 
 
Komend schoolplan versterken met 2 
leesspecialisten. 

- De leesspecialisten richten zich op het 
verbeteren en versterken van het 
leesonderwijs. Er wordt actief gebruik 
gemaakt van het Boekenparadijs voor 
het vergroten van de leesvaardigheden 
en het leesplezier. De specialisten delen 
hun kennis en ondersteunen/ begeleiden 
waar nodig.  

 
Leesbeleidsplan is de leidraad om het 
leesonderwijs een boost te geven. 

- Scholing Close Reading groep 1 t/m 8.  
- Implementatie Close Reading groep 1 

t/m 8.  
- Borgen begrijpend luisteren groep 1-2. 
- Begrijpend luisteren groep 3.  
- Actief technisch leesaanbod in groep 6-7 

 
Uitbreiding specialisten (scholingsplan) 

Rekenspecialisten  
 
In 2021 hebben 3 collega’s de opleiding tot 
rekenspecialist gevolgd. 
 
Komend schoolplan versterken met 2 
rekenspecialisten 

- De rekenspecialisten richten zich op het 
verbeteren en het versterken van het 
rekenonderwijs. De specialisten delen 
hun kennis en ondersteunen/ begeleiden 
waar nodig. 
 

Rekenbeleidsplan is de leidraad om het 
rekenonderwijs een boost te geven.  
 

- Implementeren nieuwe methode (Wereld 
in getallen 5). 

- Er is zicht op de leerlijn, waardoor 
collega’s aan de hand van de 
blokvoorbereiding met Wereld in 
Getallen een actief en bewust 
rekenaanbod neer te zetten. 

 
 
Uitbreiding specialisten (scholingsplan) 
 
 



 

Gedragsspecialist  
 
In 2020 heeft een collega de opleiding tot 
gedragsspecialist gevolgd.  

- De specialist ondersteunt, begeleidt, 
daar waar nodig, om het klimaat van de 
school te versterken. Ze kijkt op welke 
manier we de omgang kunnen 
versterken. Ze kan ingezet worden om 
groepen te begeleiden, ze gaat in 
gesprek met leerlingen, geeft ze tools om 
situaties op te lossen en adviseert de 
school over mogelijke structurele 
aanpakken. 

- Burgerschapskunde, wie zijn we en hoe 
vormen we de maatschappij?  Hoe maak ik 
me kenbaar en wat wordt van mij verwacht, 
maar wat betekent het om een burger te zijn 
in de Nederlandse maatschappij en op welke 
manier neem ik deel? 

 

- Borgen Goed van start  
- Kwink: verdieping en borging.  
- Peermediation opzetten.  
- Leerlingenraad  

Meer- en hoogbegaafdheidsspecialist  
In 2021 heeft 1 collega de ECHA opleiding 
gevolgd.  
 

- De specialist uitdagende stap wordt 
ingezet om samen met leerkrachten een 
passend onderwijsaanbod neer te zetten.  
Het aanbod wordt voor een deel 
uitgevoerd in de klassensetting en deels 
door de specialist buiten de groep. 
De specialist deelt haar kennis en 
ondersteunt/ begeleidt waar nodig. 
 

- Leren leren bijwerken naar aanleiding 
van de ervaringen in 2021-2022.  
Voortzetten 2022-2023 

- Uitdagende stap bijwerken naar 
aanleiding van de ervaringen in 2021-
2022.  
Voortzetten 2022-2023 
 

Intern begeleider – kwaliteitscoördinator  
In 2022 heeft 1 collega de opleiding van 
intern begeleider naar kwaliteitscoördinator 
gevolgd. 
 
In 2022 is 1 collega gestart met de opleiding 
tot ib-er  

- De intern begeleider/ 
kwaliteitscoördinator is 
(mede)verantwoordelijk voor  de 
kwaliteitszorg binnen de school.  
De intern begeleider/ 
kwaliteitscoördinator heeft drie rollen: 

1. De ‘zorgregisseur’ geeft samen met 
de leraren de zorg voor leerlingen 

- Vernieuwde zorgroute implementeren. 
- De rollen verder vormgeving.  



 

vorm. Belegt en zit overleggen zoals 
OT’s voor en onderhoudt contacten 
met externe partners/zorgverleners. 

2. De ‘leercoördinator’ realiseert 
passend onderwijs door middel van 
professionalisering in de school en 
de ontwikkeling van leraren. 
Inventariseert onderwijsverbeteringen 
in leerteams en ontwikkelt/verankert 
daarmee (samen met het MT en het 
Visieteam) het kwaliteitssysteem. 

3. De ‘trendanalist’ bepaalt samen met 
de leerteams en de school de 
ambities, bespreekt structureel waar 
de school staat wat betreft de 
gestelde ambities en stuurt, waar 
nodig, gericht bij. De 
kwaliteitscoördinator is 
verantwoordelijk voor de continue 
ontwikkeling van het 
kwaliteitssysteem van de school 
(zicht op de kwaliteit). 

Gymspecialist  
 

- De gymspecialist geeft 
bewegingsonderwijs aan groep 1 t/m 8.  
Deze vorm leverde op dat we kennis 
vergroten over de 
bewegingsmogelijkheden, maar ook 
meerdere uitdagende opdrachten 
konden uitzetten om een zo actief 
mogelijke omgeving te creëren. De 
school heeft de afgelopen jaren veel tijd 
geïnvesteerd in een goede doorgaande 
lessencyclus en deze kan door de 
specialist verder worden versterkt.   

- Borgen bewegingsonderwijs  
- Daarnaast is het van belang om de 

teamleden die geen bevoegdheid 
hebben aan te sporen om deze wel te 
halen. De kracht van gezamenlijke 
kennis is de garantie van een 
doorgaande lijn en dat het vak 
bewegingsonderwijs wordt uitgevoerd.  

 



 

  

Schoolopleider - De schoolopleider regelt binnen onze 
school de stages en de begeleiding van 
de LIO-ers, daarnaast neemt hij/zij de 
werkplekassessments af, waarmee 
zichtbaar wordt of de student voldoet aan 
de eisen van star-tbekwaam.  

- De schoolopleider regelt de 
stageplekken in overleg de directeur. 

- De schoolopleider onderhoudt contact 
met de diverse opleidingen en bespreekt 
met de collega’s hoe de stagiaires zich 
binnen onze organisatie voelen, 
ontwikkelen en gedragen. 
 

Muziekspecialist (ZZP) - De muziekspecialist wordt door de school 
ingehuurd om het muziekonderwijs te 
stimuleren.  
Daarnaast begeleidt zij collega’s hoe zij 
de muzieklessen kunnen stimuleren en 
uitvoeren op de dagen dat er geen 
muzikale vorming is van de vakdocent. 

- Vanaf 2021 worden de uren van de 
vakspecialist uitgebreid, hiervoor maken 
we gebruik van de NPO gelden. 

- Aanpassen lessen aan de hand van 
evaluatie april 2022.  

- Borgen muziekonderwijs  

Specialist dans en drama (ZZP/ NPO) - De dans – en dramaspecialisten  worden 
door de school ingehuurd om het dans- 
en drama onderwijs aan te bieden.  

- Vanaf 2021 worden deze uren van de 
vakspecialist ingezet, hiervoor maken we 
gebruik van de NPO gelden. 

- Schooljaar 2022-2023 zullen we 
wederom deze specialisten inzetten ter 
versterking van ons onderwijsaanbod 

- Aanpassen lessen aan de hand van 
evaluatie april 2022.  

- Borgen dans- en dramalessen.  

Mediawijsheidspecialist 
 
 

- De mediaspecialist geeft het team 
handvatten om leerlingen mediawijs te 
maken.  

- Mediawijs zit in het gebruik van de 
devices, de toegang tot het internet, de 
schifting van informatie, maar ook de 
communicatie via digitale mogelijkheden.  

- Doorgaande lijn mediawijsheid aan de 
hand van Kwink, lessen van de 
bibliotheek en activiteiten in de week van 
de mediawijsheid.  



 

- Het raakt ons burgerschapsgevoel. Hoe 
gaan we met elkaar om, wat wil je delen 
en wat niet? Wat is schending van mijn 
privacy en hoe leer ik omgaan met 
sociale media?  

 

  



 

Methode  

Vak   Methode  Jaar van invoeren  Acties  

Thematisch onderwijs groep 1-2 Kleuterplein 2016 Borgen  

Beginnende geletterdheid  Kleuterplein 
Map: Fonemisch bewustzijn 

2016 
2020 

Borgen 
Borgen  

Aanvankelijk lezen/ technisch 
lezen 

Lijn 3 2016 Borgen  

Voortgezet technisch lezen  Station Zuid  2017  Borgen  

Begrijpend luisteren  Aan de hand van prentenboeken  2019 Borgen  

Begrijpend lezen  Beter bij leren 
Close reading   

2019-2020 
2022-2023 

Borgen  
Implementeren  

Taal 
Spelling 

Staal 2017 Borgen  

Schrijven Schrijfdans (groep 1-2) 
Klinkers  

 
2019 

Borgen 

Beginnende gecijferdheid  Rekenplein  
Map: Gecijferd bewustzijn  

2022 
2021 

Implementeren  
Borgen 

Rekenen  Wereld in getallen 5 2022-2023  Implementeren 

Aardrijkskunde  Meander 2019 Borgen 

Natuur en techniek Naut  2019 Borgen 

Geschiedenis  Brandaan  2019 Borgen 

Verkeer Wijzer! verkeer  2021 Borgen 

Sociaal emotionele ontwikkeling/ 
Burgerschap  

Kwink  2021 Borgen 

Levensbeschouwing  Hemel en aarde   

Engels Groove me  2019 Borgen  

Muziek Eigenwijs digitaal 2015 Borgen  

 



 

Scholing-training: 

Vak  / onderwerp Scholing: team,individueel, 
inhoud 

 Door: Acties 

Leerteams -Team 
- Evaluatie, verbetering 

Expertise  

Lezen Individueel,   

Taal    

Rekenen    

Intern begeleider    

Close-reading    

Meerbegaafdheid    

Bewegingsonderwijs    

Gedrag    

Breinhelden    

Schoolplan    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

 


